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„Zdravé pro tebe, zdravé pro oba“
• Maminky v době těhotenství
– Více vnímavé ke změně životního stylu
– Přestávají/ omezují kouření a konzumaci
alkoholických nápojů
– Spojení se stravou a zdravím dítěte
ale nevnímají

= vhodný čas na změnu

Pozadí projektu
•
•

Zadavatel Evropská komise
Cíleno zejména na matky ze sociálně znevýhodněných skupin
– Horší přístup k čerstvým a kvalitnějším potravinám
– Horší přístup k vhodným volnočasovým aktivitám
– Horší přístup k relevantním informacím

•

Zapojeny země s různými národnostmi a různým sociokulturním pozadím

Průběh projektu
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Zásah projektu
Zapojení odborníci

27

Zapojené maminky

1290

Zrealizované aktivity pro
maminky

193

Vyplněné dotazníky

588

Oslovená odborná
veřejnost (kongresy)

1472

Mediální výstupy

41

Odborné veřejnosti

Viditelnost v médiích

Maminky Společně

Výsledky dotazníků
• Vstupně v Praze zapojeno 487 maminek
– 259 (53 %) těhotných a 228 (47 %) po porodu
– Z toho znevýhodněných
76 těhotných
Znevýhodněná
skupina:a 87 po porodu
– Celkem
zapojeno
maminek z Evropy (1458 těhotných
• Nízká
úroveň2477
vzdělání
a 1019
po porodu) domácnost, nezaměstnaná
• Nízkopříjmová
• Těhotenství před 19. nebo po 40. roce věku
• Výstupně
osloveny
maminky, které vyplnily
• Nemá
stáléhopouze
partnera
vstupní
dotazník a souhlasily
s opětovným
• Národnostní
menšina, neumí
místní jazyk
kontaktováním
• Potřebovala pomoc při vyplňování dotazníku
– Celkem 118 (95 původně těhotných, 23 původně po
porodu)
– Celkem znovu odpovědělo 531 maminek z celé Evropy

Dojmy z projektu (n = 118)
• 74 % maminek vědělo, kdo je autorem projektu
• 72 % používalo nejvíce webovou stránku
a 26 % facebookovou stránku
• Podle 48 % maminek byly získané informace srozumitelné a
přínosné a podle 22 % maminek se jednalo i informace, které nikde
jinde nenašly nebo nezískaly

• Nejpřínosnější pro ně byly aktivity
– Cvičení po porodu (53 %)
– Nutriční poradenství (48 %)
– Cvičení pro těhotné (33 %)

Výsledky dotazníků
Těhotné
(n = 259)

Kojící
(n = 228)

Znevýhodněné

(n = 163)

Zdroj informací
Internet

87 % (GB 37 %)

76 % (GB 24 %)

74 %

Rodina

56 %

43 %

52 %

Zdravotníci

54 % (ESP 82 %)

42 % (ESP 83 %)

45 %

Kojení
Chce kojit (6 m)

80 % (GB 65 %)

96 % (D 77 %)

82 % (GB 58 %)

Náhradní výživu chce

1 % (GB 18 %)

4 % (ESP 9 %)

3 % (GB 21 %)

99 % (GB 82 %)

71 % (ESP 47 %)

Opravdu kojí nebo kombinuje

Proč maminky kojí:
„Mateřské mléko je nejkompletnější výživa pro dítě, ale také
pomáhá upevňovat imunitu a vztah mezi matkou a dítětem“

Výsledky dotazníků
Těhotné
(n = 259)

Kojící
(n = 228)

Znevýhodněné

(n = 163)

Mýty a pověry maminek
Těhotná musí jíst za dva

3 % (BG 21 %)

9 % (BG 21 %)

8 % (BG 46 %)

Čím těžší dítě, tím
zdravější

1 % (BG; GB 20 %)

5 % (BG 22 %)

4 % (BG 36 %)

Tmavé pivo podporuje tvorbu
mateřského mléka

7 % (GB 2 %; ESP 16 %)

8 % (ESP 28 %)

12 % (D 23 %)

Nepít alko nápoje
v těhotenství

93 %

93 % (BG 82 %)

92 % (BG 73 %)

Nepít kávu v těhotenství

58 %

51 %

55 %

V těhotenství je třeba jíst
čokoládu

9 % (ESP 40 %)

13 % (ESP 52 %)

14 % (ESP 46 %)

Co je zdravé pro mě, je
zdravé i pro mé dítě

32 % (ESP 78 %)

22 % (ESP 75 %)

29 % (ESP 79 %)

Hmotnost mého dítěte je ovlivněna
mou stravou v těhotenství

19 % (ESP 60 %)

10 % (ESP 59 %)

15 % (ESP 61 %)

Výsledky dotazníků
Těhotné
(n = 259)

Kojící
(n = 228)

Znevýhodněné

(n = 163)

Po projektu
(n = 118)

Rozdíl v pohybu proti době před těhotenstvím
Speciální cvičení

32 % (GB 10 %)

26 % (- 37 %)

17 % (-51 %)

- 19 %

Více chůze

31 %

44 %

34 %

+ 25 %

Méně cyklistiky

73 % (D 33 %)

64 % (ESP 26 %)

68 % (ESP 29 %)

+1%

Méně domácí práce

(GB 27 %)

(GB, D 20 %)

Méně jógy

53 %

43 %

57 %

+2%

Nekouří

80 % (BG 65 %)

84 % (GB 94 %)

69 % (GB 87 %)

-3%

Alko >1x měsíc

45 % (ESP 5 %)

68 % (ESP 13 %)

29 % (ESP 10 %)

- 32 %

+ 30 %
(GB +19 %; D -4 %)

Děkuji za pozornost!

jitka.tomesova@gmail.com

